
 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 

    MAS Český ráj a Střední Pojizeří 

 

    Sídlo:  Předměstská 286, 507 43 Sobotka 

     Tel.číslo: 493 720 546 

    IČ: 25988417 

                                                 Mnichovo Hradiště  19.3.2018 

Záznam 

z jednání Pléna MAS 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, 

které se uskutečnilo 

v sále KLUBu v Mnichově Hradišti, nám. T.G. Masaryka 1, 295 01  Mnichovo Hradiště 

dne 19.3. 2018  od 16,00 hodin 

 
Přítomni: dle presenční listiny 

 

1) Úvod  

 Přivítání na jednání 

 

Pracovník MAS RNDr. Robert Rölc, Ph.D. přivítal přítomné na jednání Pléna a shrnul body 

jednání. 

 

 Zjištění usnášeníschopnosti: počet členů + informace o hlasování na základě plné moci a prosba, aby 

neodcházeli dříve z důvodu usnášeníschopnosti. Délka jednání cca 2 h. 

 Hlasování v pořadí pro, proti, zdržel se  

 

 

Počet přítomných partnerů: 22 

Počet plných mocí:  11 

Celkový počet k hlasování: 33 

 

Sektor 
Absolutní 
vyjádření 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
Hlasovacích 

práv 

Počet hlasovacích 
práv - Relativní 

vyjádření 

Veřejný 17 34,00% 12 36,36% 

Soukromý  33 66,00% 21 63,64% 

Celkem 50 
 

33 
 

     Zájmové skupiny 
    Místní rozvoj 16 32,00% 11 33,33% 

Spolková činnost, kultura a sport 14 28,00% 8 24,24% 

Zemědělství, lesnictví 6 12,00% 4 12,12% 

Podnikání, cestovní ruch 10 20,00% 8 24,24% 

Zdravotnictví, sociální věci 4 8,00% 2 6,06% 
 

 

Plénum MAS je usnášeníschopné 

 

 Schválení programu jednání: 

 

Oproti pozvánce byl na základě nových skutečností navržen program následujícího znění: 
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1. Úvod 

2. Zapisovatel, ověřovatel, skrutátoři, návrhová komise, volební komise 

3. Partneři MAS- noví, ukončení členství 

4. Volba do orgánů MAS 

5. Info o výzvách 

6. Kritéria pro IROP a OPZ 

7. Změny strategie 

8. Schválení interních postupů 

9. Změna implementační části a případné přidání Programového rámce OPŽP 

10. Informace o činnosti MAS 

11. Ostatní, diskuse 

12. Závěr 

 

 

Hlasování: Kdo schvaluje program jednání Pléna MAS dne 19.3.2018 v tomto znění? 

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje program dnešního jednání. 

 

 

2) Schválení zapisovatele, ověřovatele, skrutátorů, návrhové a volební komise  

 

 Schválení zapisovatele jednání: 

 

Hlasování: Kdo je pro, aby paní Petra Patočková byla zapisovatelkou na dnešním jednání? 

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje Petru Patočkovou jako zapisovatele dnešního jednání. 

 

 Schválení ověřovatele jednání: 

 

Hlasování: Kdo je pro, aby pan Mgr. Ondřej Havrda byl ověřovatelem zápisu dnešního jednání? 

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje pana Mgr. Ondřeje Havrdu jako ověřovatele zápisu dnešního jednání. 

 

 

 Schválení skrutátorů jednání: 

 

Hlasování: Kdo je pro, aby paní Ing. Veronika Horáková a Bc. Jan Janatka byli skrutátory na dnešním jednání? 

Pro: 32  Proti: 0  Zdržel se: 1 

Plénum MAS schvaluje paní Ing. Veroniku Horákovou a Bc. Jana Janatku jako skrutátory dnešního 

jednání. 

 

 Schválení návrhové komise jednání: 

 

Návrh v tomto znění: Jiří Drahoňovský  

                                   Ing. Bohumil Bradna 

                                   Josef Černý 

 

Hlasování: Kdo je pro, aby složení Návrhové komise bylo dle návrhu? 

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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Plénum MAS schvaluje složení Návrhové komise dle návrhu. 

 

 Schválení volební komise jednání: 

 

Návrh v tomto znění: Václav Král 

                                   Michal Smidžár 

                                   Hana Maudrová 

 

Hlasování: Kdo je pro, aby složení Volební komise bylo dle návrhu? 

Pro: 31  Proti: 0  Zdržel se: 2 

Plénum MAS schvaluje složení Volební komise dle návrhu. 

 

 

3) Schválení 1 nového partnera MAS, ukončení členství 4 stávajících partnerů MAS  

Na vědomí: 

Ukončení členství – paní Bc. Jana Skalská Obročníková a Sportovní klub Veselá  – dnešním dnem 19.3.2018. 

Důvodem ukončení členství je časová vytíženost. Sportovní klub Veselá nahradí svým členstvím paní Dana 

Bartoňová, která Sportovní klub Veselá zastupovala.  

Správa CHKO Český ráj a Obec Loukov – ukončení k 31.12.2017. Důvodem ukončení členství CHKO Český ráj 

jsou vnitřní předpisy. Důvodem ukončení členství Obce Loukov jsou  časové důvody. 

Plénum MAS bere na vědomí ukončení členství paní Bc. Jany Skalské Obročníkové a Sportovního klubu 

Veselá – dnešním dnem 19.3.2018 a Správy CHKO Český ráj a Obec Loukov – ukončení k 31.12.2017 

jako Partnerů MAS. 

 

Jako nový partner se hlásí paní Dana Bartoňová z Veselé u Mnichova Hradiště. 

Hlasování: Kdo schvaluje přijetí paní Dany Bartoňové za partnera MAS? 

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje přijetí paní Dany Bartoňové za partnera MAS. 

 

Hlasovací práva se z důvodu nepřítomnosti paní Dany Bartoňové nezměnily, Plénum MAS zůstalo i nadále 

usnášeníschopné: 

 

Sektor 
Absolutní 
vyjádření 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
Hlasovacích 

práv 

Počet hlasovacích 
práv - Relativní 

vyjádření 

Veřejný 17 34,69% 12 36,36% 

Soukromý  32 65,31% 21 63,64% 

Celkem 49 
 

33 
 Zájmové skupiny 

    Místní rozvoj 16 32,65% 11 33,33% 

Spolková činnost, kultura a sport 12 24,49% 7 21,21% 
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Zemědělství, lesnictví 7 14,29% 5 15,15% 

Podnikání, cestovní ruch 9 18,37% 8 24,24% 

Zdravotnictví, sociální věci 5 10,20% 2 6,06% 
 

 

4) volba do orgánů MAS 

Končí funkční období jednotlivých orgánů MAS, je třeba zvolit členy na další období. Veřejný sektor ani žádná 

ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. 

Výběrová komise 

VK provádí výběr projektů podle výběrových kritérií – podkladem je hodnocení hodnotiteli. Funkční období je 

jednoleté, opakované zvolení je možné. VK má nyní 9 členů, může být i 7 nebo 11. 

Robert Rölc přečetl navrhované složení komise a zeptal se, zda někdo jiný nemá zájem o členství. Nikdo zájem 

neprojevil.  

 

Hlasování: Kdo je pro, aby složení Výběrové komise MAS bylo dle předloženého návrhu?  

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje složení Výběrové komise MAS dle předloženého návrhu. 

 

Programový výbor 

PV vybírá projekty k realizaci, navrhuje kritéria výběru Plénu, schvaluje výzvy. Funkční období je tříleté, 

opakované zvolení je možné. PV má nyní 7 členů, může být i 9 členů. 

Všichni stávající členové mají zájem pokračovat. Robert Rölc přečetl složení Programového výboru a zeptal se 

na případný další zájem o členství. Nikdo se nepřihlásil. 

 
Náhradník:Barbora Špicarová Stašková, M.A. – fyzická osoba. 

Výběrová komise - návrh 
partner zastupující osoba zájmová skupina sektor

Město Dolní Bousov Miroslav Boček místní rozvoj veřejný

Obec Ktová Bc.Jiřina Bobková místní rozvoj veřejný

Marie Drašnarová Marie Drašnarová spolková činnost, kultura a sportsoukromý

Obec Loukovec Tomáš Patočka místní rozvoj veřejný

Dana Bartoňová Dana Bartoňová zdravotnictví a sociální věci soukromý

Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s.Dita Veselá spolková činnost, kultura a sportsoukromý

Bc. Kamila Sedláková Bc. Kamila Sedláková zdravotnictví a sociální věci soukromý

Filip Marek Filip Marek zemědělství, lesnictví soukromý

Turnov lidem, z.s. Ing. Zbyněk Miklík podnikání a cestovní ruch soukromý

Programový výbor - návrh
partner zastupující osoba zájmová skupina sektor

Spolek Jarmark Bc.Jan Janatka spolková činnost, kultura a sportsoukromý

Město Mnichovo Hradiště Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. místní rozvoj veřejný

Obec Ptýrov Milena Koštejnová místní rozvoj veřejný

Město Turnov Mgr.Petra Houšková místní rozvoj veřejný

Jezdecký oddíl Kněžmost PhDr. Petra Černá Rynešová spolková činnost, kultura a sportsoukromý

Ing. Pavlína Bůžková Ing. Pavlína Bůžková podnikání a cestovní ruch soukromý

ŽIVOT NA VSI, spolek Mgr. Doubravka Fišerová zemědělství, lesnictví soukromý
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Hlasování: Kdo je pro, aby složení Programového výboru MAS bylo dle předloženého návrhu?  

Pro: 29  Proti: 0  Zdržel se: 4 

Plénum MAS schvaluje složení Programového výboru MAS dle předloženého návrhu. 

 

Kontrolní výbor 

KV kontroluje MAS, je odvolacím orgánem. Funkční období je tříleté, opakované zvolení je možné. KV má 3 

členy. 

Všichni členové pokračují v členství. Robert Rölc přečetl složení členů a zeptal se na případný zájem o členství. 

Nikdo se nepřihlásil. 

 

Hlasování: Kdo je pro, aby složení Kontrolního výboru MAS bylo dle předloženého návrhu?  

Pro: 31  Proti: 0  Zdržel se: 2 

Plénum MAS schvaluje složení Kontrolního výboru MAS dle předloženého návrhu. 

Volební komise přednesla stanovisko, že k volbě členů nemají námitky a souhlasí s jejím výsledkem. 

 

5) Info o výzvách 

IROP – Partneři Pléna MAS byli informováni o přípravě 2 výzev, které budou vyhlášeny 9.4. Texty výzev 

schválil 13.3. 2018 Programový výbor. 

Plánovány jsou 2 výzvy: 

– na zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb – alokace 5 263 160 Kč, plná alokace 

– na podporu sociálního podnikání – investice – alokace 3 157 890 Kč, plná alokace 

Bez hlasování 

 

OPZ – Informace o přípravě jedné výzvy, která bude vyhlášena 26.3. 2018. Text výzvy schválil 13.3. 2018 

Programový výbor.  

Podpora sociálního podnikání – neinvestice – alokace 1 646 000 Kč, plná alokace 

Bez hlasování 

 

PRV – Informace o přípravě jedné výzvy se 4 fichemi, která bude vyhlášena 26.3. 2018.  Výzvu schválil opět 

Programový výbor na svém zasedání 13.3.2018. 

Fiche 1 – investice do zemědělských podniků (čl. 17.1.a) – alokace 5 mil.Kč, celková alokace 7 mil.Kč 

F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (čl. 17.1.b) – alokace 3 mil.Kč, celková alokace 4 

mil.Kč 

Fiche 3 – investice do nezemědělských činností (čl.19.1.b) – alokace 7 mil.Kč, celková alokace 11,5 mil.Kč 

F4 - Neproduktivní investice v lesích (čl. 25) – alokace 791 979 Kč – plná alokace 

Bez hlasování 

 

Kontrolní výbor - návrh
partner zastupující osoba zájmová skupina sektor

Sdružení Český ráj Mgr. Jana Svobodová podnikání a cestovní ruch soukromý

Obec Karlovice Mgr. Ondřej Havrda místní rozvoj veřejný

Josef Jermář Josef Jermář zemědělství, lesnictví soukromý
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6) kritéria pro IROP a OPZ 

Navrhovaná kritéria obdrželi všichni partneři Pléna mailem. Kritéria navrhl Programový výbor na svém jednání 

13.3.2018. 

IROP  

– kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí – musí je žadatel splnit, aby projekt byl hodnocen, jsou pro obě 

výzvy stejná 

Bez připomínek. 

Hlasování: Kdo schvaluje, aby se o přijetí kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti pro výzvy IROP na 

Sociální služby a Sociální podnikání hlasovalo společně? 

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje, aby se o přijetí kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti pro výzvy IROP na 

Sociální služby a Sociální podnikání hlasovalo společně. 

 

Hlasování: Kdo schvaluje kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí platná pro výzvy IROP na Sociální služby 

a Sociální podnikání? 

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí pro výzvy IROP na Sociální služby a 

Sociální podnikání. 

 

- kritéria věcného hodnocení – na jejich základě bodují hodnotitelé projekty podle kvality, maximálně je u výzvy 

na sociální služby 70 bodů, u sociálního podnikání 80 bodů, povinné minimum, které musí projekt splnit, aby 

prošel je 50 %, tedy 35 resp. 40 bodů 

Bez připomínek. 

Hlasování: Kdo schvaluje kritéria věcného hodnocení pro výzvu na Sociální služby? 

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje kritéria věcného hodnocení pro výzvu na Sociální služby 

Hlasování: Kdo schvaluje kritéria věcného hodnocení pro výzvu na Sociální podnikání? 

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje kritéria věcného hodnocení pro výzvu na Sociální podnikání. 

OPZ 

Návrh kritérii všichni partneři Pléna obdrželi mailem. Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria 

věcného hodnocení se týkají výzvy na Sociální podnikání. Oboje kritéria navrhl Řídící orgán a MAS je převzala.  

Pro splnění věcného hodnocení je potřeba, aby projekt obdržel min 50% bodů a zároveň v žádném kritériu nesmí 

obdržet hodnocení nedostatečně 
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Jsou připomínky?  Bez připomínek.  Kritéria bude ještě hodnotit Řídící orgán  – MPSV, nelze vyloučit, že si 

vyžádá nějaké změny, potřebovali bychom proto, aby Plénum umožnilo takové změny provést. Definitivní verze 

pak bude zveřejněna na stránkách MAS. 

Hlasování: Kdo schvaluje, aby se o navržení kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérií věcného 

hodnocení výzvy OPZ na Sociální podnikání hlasovalo společně? 

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje, aby se o kritériích formálních náležitostí a přijatelnosti a kritériích věcného 

hodnocení výzvy OPZ na Sociální podnikání hlasovalo společně. 

 

Hlasování: Kdo schvaluje kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení výzvy OPZ 

na Sociální podnikání v tomto znění?  

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje znění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení 

výzvy OPZ na Sociální podnikání. 

Hlasování: Kdo schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny v kritériích formálních 

náležitostí a přijatelnosti a kritériích věcného hodnocení výzvy OPZ na Sociální podnikání na základě 

připomínek ŘO? 

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny v kritériích formálních 

náležitostí a přijatelnosti a kritériích věcného hodnocení výzvy OPZ na Sociální podnikání na základě 

připomínek ŘO. 

 

7) změny strategie 

Kvůli změně pravidel a rovněž zájmu potenciálních žadatelů z území bylo pro úspěšnou realizaci 

připravovaných výzev z IROP a OPZ nutné provést změny ve strategii.  

Vše jste dostali mailem.  

1.změna se týká Programového rámce OPZ -  přidání potenciálních žadatelů, úpravy programového rámce do 

přesného souladu s výzvou, přidání indikátorů na pokyn ŘO apod. Změna byla dne 12.3. schválena. 

2.změna se týká Programového rámce IROP – přidání potenciálního žadatele NNO. Změna byla dne 15.3. 

schválena. 

Jsou připomínky?  Žádné dotazy nebyly vzneseny. 

Hlasování: Kdo schvaluje, aby se o 1. a 2.změně strategie hlasovalo společně? 

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje, aby se o 1. a 2.změně strategie hlasovalo společně. 

Hlasování: Kdo schvaluje 1. a 2.změnu strategie CLLD OPS pro Český ráj? 

Pro: 33  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje 1. a 2.změnu strategie CLLD OPS pro Český ráj. 
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16:50 - V tuto chvíli se z jednání omluvil a odešel p. Jiří Bína – zastupující Město Mnichovo Hradiště. Plénum je 

i nadále usnášeníschopné. 

 

8) schválení interních postupů 

 

Od zasedání Pléna MAS v dubnu 2017 došlo k aktualizaci pravidel IROP a PRV, které si vyžádaly úpravy 

dokumentů upravujících výběr projektů - tedy Interních postupů pro Programový rámec IROP a Způsob výběru 

projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti pro PRV. 

Dokument Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti pro PRV bude ještě 

připomínkovat Řídící orgán, nelze vyloučit, že si vyžádají nějaké změny, potřebovali bychom proto, aby Plénum 

umožnilo takové změny provést. Definitivní verze pak bude zveřejněna na stránkách MAS. 

Jsou připomínky? Nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Hlasování: Kdo schvaluje Interní postupy pro Programový rámec IROP? 

Pro: 32  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje Interní postupy pro Programový rámec IROP. 

 

Hlasování: Kdo schvaluje Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti pro 

PRV? 

Pro: 32  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti 

pro PRV. 

Hlasování: Kdo schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny ve Způsobu výběru projektů na 

MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti pro PRV na základě připomínek Řídícího orgánu? 

Pro: 32  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny ve Způsobu výběru 

projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti pro PRV na základě připomínek 

Řídícího orgánu. 

 

9) Změna implementační části a případné přidání Programového rámce OPŽP 

Implementační část 

Při nejbližší změně strategie bude do této změny zahrnuta i změna implementační části strategie – od doby 

podání žádosti došlo k několikeré změně pravidel.  

Jsou nějaké připomínky? Bez připomínek. 

Hlasování: Kdo schvaluje změnu implementační části strategie? 

Pro: 32  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Plénum MAS schvaluje změnu implementační části strategie. 

 

 

 

Rozšíření o OP ŽP 



 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 

    MAS Český ráj a Střední Pojizeří 

 

    Sídlo:  Předměstská 286, 507 43 Sobotka 

     Tel.číslo: 493 720 546 

    IČ: 25988417 

MAS bylo nabídnuto rozšíření dotačních možností též na OP Životní prostředí. Toto případné rozšíření vyžaduje 

změnu strategie, výzvu by pak MAS vyhlásila nejpozději do 28.2.2019. Alokace pro tento nový Operační 

program Životní prostředí pro každou MAS činí max. 10 mil.Kč. Minimální výše projektu je 100 tis.Kč.  

Možné jsou celkem 3 typy aktivit: 

1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - dotace 60 % ze způsobilých výdajů: 

- určeno na veřejná prostranství (parky, uliční stromořadí a aleje, veřejné zahrady a sady) 

- plochy musí být ve stávajícím zastavěném území sídla nebo na zastavitelné ploše mimo zastavěné území, na 

které od doby schválení územního plánu došlo k realizaci zástavby nebo bylo vydáno stavební povolení 

- v územním plánu musí být jako plochy zeleně 

- musí být v obci, která ke dni podání žádosti dosahuje minimálního počtu 500 obyvatel 

- možné jsou i pěšiny, terénní úpravy, vodní prvky (každá kategorie do 10 % nákladů zeleně), mobiliář tj. 

lavičky, koše, stojany na kola, infocedule (celkem mobiliář do 20 % nákladů zeleně) 

 

2. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (ÚSES) 

- založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části - dotace 100 % - nejčastěji výsadby na orné půdě 

- zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES - 

dotace 80 % - dosadby, rozšíření o remízy, liniové výsadby 

- projekty budou vycházet z územního plánu a realizace bude probíhat pouze na nelesních pozemcích 

 

3. Protierozní opatření - dotace 80 % 

- opatření proti vodní erozi (travní pásy, průlehy, hrázky, terasy, svodné příkopy, meze, remízy) 

- opatření proti větrné erozi (větrolamy) 

- musí být komplexní studie cílená na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na 

změnu klimatu nebo využít Návrhy opatření na zemědělské půdě typu TPEO uvedené na portálu Voda v krajině. 

 

Všechny 3 aktivity jsou poskytovány i na přímo, jen s rozdílem, že minimální výše projektu je 250 000Kč. 

Z předběžných ohlasů v území předpokládáme, že případný zájem bude největší o aktivitu 1 sídelní zeleň. 

Považujeme za účelné koncentrovat finanční prostředky tam, kde lze očekávat největší zájem a zajištění tak 

úspěšného čerpání, tj. na aktivity, o které projeví zájem více obcí a z jimi udané finanční náročnosti lze 

předpokládat, že se alokaci podaří vyčerpat. 

Pokud bychom rozšíření strategie o OP Životní prostředí měli realizovat, pak je nutné schválit toto rozšíření již 

na dnešním jednání. Změnu je nutné podat do 31.5.2019! 

Z oslovených obcí v území máme v tuto chvíli 4 reakce: Město Sobotka – zájem není zatím jistý, z Města 

Turnov – dle předběžného vyjádření pravděpodobně zájem nebude, Dolní Bousov a Karlovice zájem nemají. 

Dalších 8 oslovených se zatím nevyjádřilo.  Robert Rölc vyzval, zda je někdo z ostatních 8 obcí přítomen. 

Vyjádření Ing. Adama Pospíšila – místostarosta obce Kněžmost  – Obec by využila možnosti podání žádosti 

spíše na přímo. Ostatní z oslovených obcí nebyli přítomni. 

Přítomným byl promítnut OPŽP.  Prostor pro dotazy a připomínky. 

 p. Janatka – vhodné ještě počkat na zbývající oslovené zástupce.  
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Robert Rölc informoval, že není možné hlasování per rollam členy Pléna, proto by se Plénum ke 

schválení rozšíření muselo znovu sejít nejpozději v květnu.  Dle informací, které zazněly na semináři 

k rozšíření strategie o OPŽP budou napřímo vyhlašovány další výzvy.  

 Paní Bůžková – kdo další může žádat? Robert Rölc  přečetl z výzvy možné žadatele.   

 Paní Fišerová – dotaz na podrobnější informace k opatření Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti 

krajinných prvků a struktur (ÚSES), které byly upřesněny.  

Byl dán prostor pro vyjádření Pléna a následně k hlasování. 

Hlasování: Kdo schvaluje rozšíření Strategie CLLD o Programový rámec OP Životní prostředí? 

Pro: 0  Proti: 28  Zdržel se: 6 

Plénum MAS neschvaluje rozšíření Strategie CLLD o Programový rámec OP Životní prostředí. 

V 17:16 h. se omluvila a opustila sál PhDr. Petra Černá Rynešová. Plénum je i nadále usnášeníschopné.  

 

 

10) Informace o činnosti MAS  

Proběhly 4 výzvy IROP: 

– na dopravu (1 projekt), na IZS (3 projekty), na vzdělávání (2 projekty), na kulturu (1 projekt),  

celkem 7 projektů, vybráno 6, poslány na ŘO, 4 už mají doporučení k financování  

Proběhly 3 výzvy OPZ: 

- na prorodinná opatření (2 projekty), zaměstnanost (1 projekt), sociální služby (1 projekt)  

celkem 4 projekty, vybrány 3, poslány na ŘO, 1 už má doporučení k financování  

 

Něco k činnosti MAS 

 MAP Turnovsko – ukončení projektu k 31.12.2017. Dne 14.2. 2018 byla podána žádost na MAP 2, 

prošla formálními náležitostmi a přijatelností. 

 MAP Mnichovohradišťsko – ukončení projektu k 31.3.2018. Rada Města MH odsouhlasila, že 

žadatelem MAP 2 bude Město Mnichovo Hradiště 

 Šablony I – byla poskytnuta administrativní pomoc školám, aktivní pomoc 4 MŠ, konzultace zhruba s 

15 MŠ a ZŠ 

 Šablony II – výzva od února 2018, pomoc školám při administraci žádostí, mohou již podávat školy, 

které nemají Šablony I, ost. možnost 6 měsíců před ukončením Šablon I vyplnit dotazník – výstup 

projektu, podklad pro Šablony II. Nově mohou žádat ZUŠ a Střediska volného času. 

 Akce Úklid Českého ráje – každoročně probíhá, v letošním roce plánována na konec dubna  – začátek 

května. Školy, které se účastní akce budou obeslány s nabídkou vhodných termínů.  

11) Ostatní, diskuse 
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Dotazy + další věci. 

Pracovnice MAS Ing. Veronika Horáková zodpověděla dotaz p. Tomáše Patočky – Obec Loukovec na přesun 

možných alokací v operačních programech – přesun do další výzvy na IZS z IROP. Přesun není možný, dokud 

nejsou výzvy definitivně ukončené.  

 

12) Závěr 

Na závěr byla nabídnuta konzultace k projektům přes kancelář MAS osobně, emailem nebo telefonicky. 

 

Ukončeno jednání v 17:30 h. 

 

 

Zaznamenala: P. Patočková 

 

Ověřil: Mgr. Ondřej Havrda 
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